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Abstract 

The current metrosexual lifestyle is often found among people, especially urban, and is often the 

fruit of people who still can not fully accept the development of metrosexual men in the 

environment because it is considered as a social aberration. This is because people still do not 

understand about the metrosexual lifestyle. One of the areas that also undergo the metrosexual 

lifestyle is Sidoarjo, among others are members of Sidoarjo Tourism Ambassador called Guk and 

Yuk Sidoarjo. This study discusses the metrosexual lifestyle. Because researchers want to know 

how Guk Sidoarjo in living metrosexual lifestyle, taking care of themselves to achieve a certain 

goal, as well as what products are used to meet his desire in metrosexual lifestyle. The research 

method used is qualitative method. Researchers conducted observations and in-depth interviews to 

informants who played as Guk Sidoarjo. The results of this study show that Guk Sidoarjo in 

metrosexual lifestyle is done by visiting gym or Gym, visiting beauty salon and place, doing facial, 

doing body scrub, using face paper oil control, using labeled for men product. Guk Sidoarjo's goal 

in living the metrosexual lifestyle is to establish a good self-image, to show self-identity, as an icon 

of the Sidoarjo youth, to form confidence in attractive appearance, as job demands as well as 

demands as a Sidoarjo Tourism Ambassador, to extend social relations There, until as a means of 

refreshing. 
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Abstrak 

Gaya hidup metroseksual saat ini sering dijumpai di kalangan masyarakat khususnya perkotaan, 

dan seringkali menjadi buah bibir masyarakat yang masih belum bisa sepenuhnya menerima 

perkembangan pria metroseksual di lingkungannya karena dianggap sebagai suatu penyimpangan 

sosial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih belum memahami tentang gaya hidup 

metroseksual. salah satu daerah yang juga menjalani gaya hidup metroseksual adalah Sidoarjo, 

antara lain adalah para anggota Duta Wisata Sidoarjo yang disebut dengan Guk dan Yuk 

Sidoarjo.Penelitian ini membahasmengenai gaya hidup metroseksual. Karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana Guk Sidoarjo dalam menjalani gaya hidup metroseksual, merawat diri 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, serta produk-produk apa saja yang digunakan untuk 

memenuhi keinginannya dalam bergaya hidup metroseksual. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada 

informan yang berperan sebagai Guk Sidoarjo. Hasil penelitian ini,menunjukkanbahwa Guk 

Sidoarjo dalambergaya hidup metroseksual, dilakukan dengan mendatangi pusat kebugaran atau 

Gym, mengunjungi salon dan tempat kecantikan, melakukan facial, melakukan lulur, 

menggunakan face paper oil control, menggunakan produk ber-label for men. Tujuan Guk 

Sidoarjo dalam menjalani gaya hidup metroseksual adalah membentuk citra diri yang baik, untuk 

menunjukkan identitas diri, sebagai ikon dari pemuda Sidoarjo, untuk membentuk kepercayaan 

diri dalam berpenampilan menarik, sebagai tuntutan pekerjaan maupun tuntutan sebagai seorang 

Duta Wisata Sidoarjo, untuk memperluas relasi sosial yang ada, hingga sebagai sarana refreshing. 

Kata Kunci: Gaya Hidup Metroseksual, Guk Sidoarjo, Merawat diri. 
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Pendahuluan 

Organisasi sosial yang ada pada 

setiap daerah tentunya memiliki visi dan 

misi yang tidak tertulis yang secara tidak 

langsung berdampak untuk membentuk 

kelas sosial yang ada dalam masyarakat. 

Kelas sosial dalam masyarakat bisa 

terdiri dari dua kelompok atau lebih, 

dimana satu kelompok mendominasi dan  

memiliki kedudukan yang lebih tinggi 

daripada kelompok lainnya yang terlihat 

sangat jelas perbedaannya dalam hak, 

kewajiban, pembatasan, dan 

penghasilan. Kelas Sosial merupakan 

suatu ketidaksamaan yang dilembagakan 

yang tidak memiliki peringkat dan 

sratifikasi didalamnya (Haviland, 

1988:143). Kelas sosial biasanya terdiri 

dari kelas bawah, menengah dan atas 

yang juga membedakan antara status 

sosial masyarakat atau individu satu 

dengan individu lainnya yang 

berdasarkan harta, prestasi, tingkat 

pendidikan, kelompok/organisasi sosial, 

dan lain-lain yang dapat terbedakan 

dengan jelas antar kelas sosial tersebut. 

kelas sosial bukan hanya siapa 

berinteraksi dengan siapa, melainkan 

juga dalam konteks apa, dan bagaimana 

mereka saling berinteraksi dan 

memperlakukan satu dengan lainnya 

(Haviland, 1988:144-147). 

Aktivitas manusia dalam 

konsumsi yang berlebihan terhadap 

benda-benda yang kemudian digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari serta aktivitas untuk 

bersenang-senang seperti gemar 

membeli mobil, kamera, handphone 

dengan seri terbaru. Produk perawatan 

tubuh, hingga pakaian, ditandai dengan 

pembelanjaan barang yang bersifat 

konsumerisme. Beberapa orang membeli 

barang untuk dikonsumsi secara 

simbolik yang dapat dilihat, dipegang 

dan diambil fotonya, hal ini dilakukan 

agar mendapatkan kepuasan tersendiri 

bagi orang tersebut dalam 

menggunakannya dan memamerkannya 

di depan umum (Featherstone, 2008:36-

37).  

Dalam membeli barang, orang-

orang yang ingin diakui pada sebuah 

kelompok tertentu akan berusaha untuk 

memperoleh prestise dengan membeli 

barang-barang yang bernilai tinggi. 

Karena pada masyarakat tertentu, status 

sosial yang diakui dan dianggap pantas 

adalah seseorang yang mampu membeli 

dan memiliki benda-benda yang dapat 

menunjukkan kekayaannya dengan 

membeli barang-barang yang bernilai 

tinggi, kemudian baru lah seseorang 

tersebut dapat dianggap setara dengan 
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kelompoknya dan diakui keberadannya 

(Chandri, 2010). 

Hal-hal yang mempengaruhi 

seseorang tersebut dalam berpenampilan 

dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari banyak dipengaruhi oleh uang. 

Uang merupakan penentu bagaimana 

seseorang dapat bergaul dan 

menempatkan diri pada suatu kelompok 

tertentu, bahkan uang dapat bertindak 

sebagai pengatur konsumsi dalam 

menggunakan model pakaian atau 

barang tertentu untuk menunjukkan 

status seseorang. Banyak yang tidak 

terlalu memperdulikan bagaimana 

mereka memperoleh modal atau uang 

untuk membelanjakan semua itu, orang-

orang hanya memperdulikan bagaimana 

ia dapat segera memiliki barang-barang 

incaran yang bernilai tinggi. Orang-

orang yang berkumpul berdasarkan 

kelompoknya seperti kelompok yang 

menyukai makanan, kelompok yang 

senang dengan segala hal yang berbasis 

teknologi, hingga kelompok yang 

menyukai segala macam informasi 

seperti seni, pendidikan, dan pencari 

kesenangan (Featherstone, 2008:40). 

Melalui penggunaan barang-barang 

yang dimiliki untuk kebutuhan sehari-

hari dapat menyampaikan status sosial 

dan membedakan antara satu kelas sosial 

satu dengan lainnya terhadap 

masyarakat yang menilai. Dalam 

pengklasifikasian seseorang menurut 

pilihan dalam mengkonsumsi dan gaya 

hidupnya, selalu melibatkan keputusan 

yang membedakan antara satu dengan 

lainnya. Pilihan gaya hidup yang 

ditujukkan oleh setiap orang selalu 

bersangkutan dengan kelompok 

pekerjaan dan kelompok kelas-kelas 

tertentu yang kemudian secara tidak 

langsung akan terjadi pemetakan dari 

gaya hidup dan pembedaannya dengan 

kelompok lainnya yang berlaku pada 

suatu masyarakat tertentu. 

Faktor penting yang mempengaruhi 

terjadinya klasifikasi atau kelas sosial 

dalam gaya hidupnya adalah dengan 

pemakaian benda-benda yang bermerek, 

sehingga setiap barang baru yang 

diproduksi memiliki nilai tersendiri bagi 

konsumennya untuk memperjuangkan 

agar dapat memperoleh benda-benda 

yang menurutnya bernilai tinggi dan 

penting untuk digunakan di dalam 

kehidupannya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Benda-

benda yang ditunjukkan oleh kelas-kelas 

tertentu bervariatif dan relatif. Orang-

orang yang selalu membeli barang 

sesuai model terbaru, sesuai dengan 

benda bermerek, akan membuat 

konsumen mengejar yang terus menerus, 
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dan kelompok orang-orang yang mampu 

akan terus menginvestasikan benda-

benda baru dengan membeli segala 

keinginannya agar dapat membuat 

hidupnya merasa tercukupi dengan 

adanya benda-benda yang telah 

dibelinya (Featherstone, 2008:42-43). 

Penampilan yang menarik memang 

sangat dibutuhkan di era modern ini, 

terutama bagi kaum hawa. Namun pada 

kaum adam saat ini pun tak mau 

tertinggal dengan adanya kemajuan yang 

pesat pada bidang perawatan tubuh dan 

kecantikan diri. Seorang pria yang 

mengejar eksistensinya dalam 

memenuhi kebutuhan gaya hidupnya 

sehari-hari kini sangat mudah untuk 

dijumpai di masyarakat. Kaum pria saat 

ini merasa perlu untuk memperhatikan 

penampilannya sama hal nya dengan 

para wanita yang ingin terlihat menarik 

dan terawat. Pada jaman ini, para pria 

lebih dituntut agar dapat merawat 

dirinya, seperti pada bidang karir dan 

pekerjaan, yang menuntut seorang pria 

agar dapat tampil dan ditunjang dengan 

penampilan yang menarik dan terawat. 

Istilah metroseksual merupakan 

istilah yang diberikan untuk pria dalam 

berdandan dan merawat dirinya di media 

massa. Namun saat ini istilah 

metroseksual tak hanya ditujukan 

kepada sosok iklan yang ada pada 

sebuah majalah, istilah tersebut lebih 

tepatnya ditujukan kepada pria yang 

tajir, serta hidup dalam kota metropolis, 

kota-kota besar yang menyediakan 

berbagai macam hal yang menurutnya 

terbaik seperti salon, klub, toko, butik, 

maupun hal lainnya yang dapat 

menunjang penampilan dan gaya 

hidupnya (Anggita, 2010:2). 

Pria metroseksual merupakan pria 

yang selalu mengikuti perkembangan 

dari fashion yang ada dan selalu 

menginginkan berbagai macam produk 

atau barang-barang yang terbaru. Pria 

metroseksual dikenal dengan seseorang 

yang senang bersosialisasi, maka tak 

heran jika tipe pria seperti ini sangat 

mengetahui perkembangan dari fashion 

serta berbagai macam produk yang 

digunakan dan sedang menjadi trend 

pada saat itu, karena pria metroseksual 

sangat memperhatikan diri mereka mulai 

dari ujung rambut hingga ujung kaki. 

Pria metroseksual ini termasuk dalam 

tipe pria yang menghormati orang lain.  

Pria metroseksual yang biasanya 

banyak dijumpai di skala kota besar, 

ternyata juga dijumpai pada skala kecil 

seperti di tingkat kabupaten Sidoarjo. 

Pria metroseksual, yang saat ini banyak 

dijumpai pada kota metropolitan, juga 
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dapat ditemukan di Sidoarjo yaitu pada 

Guk dan Yuk Sidoarjo yang  merupakan 

sebuah komunitas yang berada dalam 

satu paguyuban. Guk dan Yuk Sidoarjo 

merupakan sebutan bagi pemuda pemudi 

Sidoarjo yang telah terpilih menjadi duta 

wisata Kabupaten Sidoarjo.  

Tugas dari Guk dan Yuk Sidoarjo ini 

adalah untuk ikut berpartisipasi dan aktif 

bersama dengan Dinas Pariwisata 

Sidoarjo, serta mempromosikan, 

mengembangkan, dan melestarikan 

berbagai macam wisata yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat 

dikenal luas oleh penduduk Sidoarjo 

hingga mancanegara, bahwa wisata yang 

ada di Kabupaten Sidoarjo memiliki 

potensi yang cukup baik untuk 

dipromosikan. Guk dan Yuk Kabupaten 

Sidoarjo, merupakan ajang bagi pemuda 

pemudi untuk menjadi ikon dari 

Kabupaten Sidoarjo dan mewakili 

Sidoarjo dalam berbagai acara-acara 

penting seperti acara pemerintahan, 

hingga acara lainnya yang berkaitan 

dengan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo.  

Guk dan Yuk Sidoarjo dituntut agar 

dapat memiliki dedikasi, serta tanggung 

jawab yang tinggi kepada daerahnya, 

seorang Duta Wisata juga membutuhkan 

kepribadian yang baik agar dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan 

maupun masyarakat luas. Selain itu, rasa 

tanggung jawab yang tinggi, empati, 

percaya diri, ketulusan hati, kebesaran 

jiwa, keikhlasan, serta kerendahan hati 

juga merupakan aspek penting yang 

sangat dibutuhkan tak hanya dalam 

keanggotaan Duta Wisata, tetapi juga 

dalam setiap kelompok masyarakat. 

Oleh sebab itu, menjadi Duta Wisata 

Guk dan Yuk Sidoarjo sangatlah penting 

untuk menjaga maupun merawat 

penampilan diri agar dapat terlihat 

menarik.  

Pokok permasalahan yang peneliti 

kaji adalah mengenai bagaimana Guk 

Duta Wisata Sidoarjo dalam menjalani 

gaya hidup metroseksual. 

Pada penelitian ini, membahas 

mengenai gaya hidup metroseksual 

dalam merawat diri yang dilihat dari 

budaya konsumen Guk Sidoarjo dalam 

memenuhi keinginannya. Keinginan 

dalam konsumsi yang berlebih pada 

suatu barang atau jasa mengakibatkan 

terjadinya sifat hedonisme. Budaya 

konsumen dalam bergaya hidup 

merawat dirinya untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu pada penelitian ini 

menggunakan teori gaya hidup yang 

dikemukakan oleh David Chaney dalam 

bukunya yang berjudul "lifestyle : 
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Sebuah Pengantar Komprehensif’. 

Dalam buku Chaney tersebut, 

menjelaskan bagaimana seorang 

individu dalam bergaya hidup 

metroseksual khususnya dalam merawat 

dirinya untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Gaya hidup ini banyak 

ditemukan di masyarakat modern yang 

sebagian besar juga menjalani gaya 

hidup metroseksual. 

Penelitian ini bertujuan agar 

informan atau objek yang diteliti dapat 

menyikapi mengenai apa yang mereka 

konsumsi dalam gaya hidupnya yang 

digunakan untuk berkomunikasi 

terhadap masyarakat, dan menyadari 

akan tujuan gaya hidup yang dijalani 

berbeda-beda pada setiap individu. Hal 

ini akan menggambarkan suatu pola 

hidup tertentu maupun kegiatan yang 

dilakukan secara rutin dalam kehidupan 

sehari-hari (Chandri, 2010:14). Bahwa 

suatu gaya hidup merupakan suatu 

kebiasaan yang terpola yang selalu ada 

dalam kehidupan sehari-hari manusia 

berupa nilai sosial dan cara gaya hidup 

bermain dengan suatu identitas 

seseorang maupun kelompok (Chaney, 

1996:92). 

Teori ini juga dapat dipengaruhi 

oleh adanya faktor perbedaan jenis 

kelamin, umur, pendidikan, pendapatan 

keluarga maupun individu, status 

perkawinan, dan ras tertentu yang juga 

berkaitan dengan rutinitas ataupun 

kegiatan sehari-hari yang memiliki 

resiko tersendiri, seperti halnya dengan 

resiko untuk melakukan tindak 

penyimpangan sosial yang selama ini 

sering menjadi buah bibir masyarakat. 

Teori ini sangat berpengaruh terhadap 

orang-orang yang berinteraksi dengan 

jenis gaya hidup tertentu dan kemudian 

dilakukan dengan beragam ekspresi dan 

tanggapan.Sebagaimana Guk Duta 

Wisata Sidoarjo ingin penampilannya 

dapat diakui keberadaanya dengan 

berusaha mencerminkan gaya hidup 

yang diyakini sebagai salah satu trend 

pada masyarakat (Chaney, 1996:96). 

Metode 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan oleh peneliti terhadap 

informannya adalah dengan 

menggunakan pendekatan secara 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dan 

dengan menggunakan pendekatan secara 

kualitatif untuk melihat dan mengkaji 

objek kajiannya dengan mengutamakan 

data yang detail dan mendalam dengan 

lebih mengedepankan teknik observasi 

partisipasi dengan informan. Hal ini 

dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

pemaknaan pria di Sidoarjo mengenai 
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gaya hidup metroseksual secara 

simbolik. Peneliti yang juga berperan 

sebagai etnografer, selalu menggunakan 

strategi sebagai suatu pengamatan yang 

terlibat kepada informannya untuk 

mendapatkan sebuah data. Karena 

menurut Spradley, makna dari suatu 

tindakan tidak akan terlihat dengan 

sendirinya, peneliti harus terlibat 

langsung dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh informannya untuk 

mendapatkan sebuah data yang 

diinginkan (Spradley, 1997:44). 

Data yang digunakan adalah 

bersifat deskriptif, yang berarti 

menjelaskan, memaparkan mengenai 

pemaknaan mengenai metroseksual yang 

diungkapkan dengan kata-kata, dan 

bukan dengan angka. Metode deskriptif 

berusaha untuk memberikan gambaran 

mengenai masyarakat dan kebudayaan 

yang diteliti dengan memotret 

kehidupan manusia dari berbagai tempat 

dan waktu kemudian melaporkannya ke 

dalam bentuk uraian.  

Dengan pendekatan tersebut, 

peneliti akan menjelaskan mengenai 

fenomena sosial yang ada, yang 

kemudian dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor. Penelitian yang bersifat 

kualitatif sendiri adalah penelitian yang 

berusaha memahami suatu gejala 

fenomena yang ada seperti perilaku, 

tindakan, maupun faktor-faktor yang 

juga berusaha untuk memahami dari 

suatu pemaknaan yang tercipta dalam 

diri seseorang. Peneliti ingin mengetahui 

dan melihat faktor-faktor yang 

terkandung dalam pemilihan suatu 

produk yang kemudian akan digunakan 

untuk konsumsi kebutuhan pribadinya 

dalam konteks kehidupan sosial. 

HasildanPembahasan 

Berdasarkan hasil data observasi 

(pengamatan) dan wawancara yang 

dilakukan, didapatkan informasi 

mengenai gaya hidup metroseksual yang 

dijalani oleh Guk Duta Wisata Sidoarjo 

dalam merawat diri. Berbagai macam 

aktivitas dilakukan oleh informan untuk 

mendapatkan hasil yang mereka 

inginkan. Karena dengan menjadi 

seorang Duta wisata, memiliki banyak 

tuntutan agar penampilan mereka dapat 

tetap terlihat menarik dan terawat untuk 

dilihat. Guk Sidoarjo memiliki berbagai 

macam ciri yang digunakan sebagai 

patokan dalam bergaya hidup 

metroseksual, sehingga ciri yang 

diungkapkan oleh Guk Sidoarjo terhadap 

gaya hidup metroseksual tersebut 

memunculkan fenomena yang bertujuan 

untuk menyampaikan makna tertentu 

kepada masyarakat luas. 
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Guk  Sidoarjo, yang merupakan 

objek penelitian ini, turut melakukan 

berbagai macam aktivitas yang 

menunjang penampilannya. 

Berpenampilan yang menarik dapat 

membuat orang yang melihat menjadi 

lebih respect terhadap Guk Sidoarjo, 

terlebih lagi Guk Sidoarjo merupakan 

seseorang yang menjadi public figure 

dan ikon dari kabupaten Sidoarjo itu 

sendiri. Sehingga Guk Sidoarjo sebagai 

ikon dari suatu daerah dan berdiri pada 

garis depan yang dibawahi oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Sidoarjo harus 

bisa merepresentasikan wilayahnya 

dengan baik, dan hal tersebut dapat 

dimulai dari penampilan diri sendiri 

yang menarik sehingga orang lain yang 

melihat Duta Wisata Sidoarjo dapat 

lebih tertarik untuk berkunjung ke 

kabupaten Sidoarjo dengan hasil 

representasi Duta Wisata yang menarik, 

terawat, dan rapi. 

Gaya hidup metroseksual saat 

ini  menjadi tolak ukur dalam memasuki 

dunia kerja, karena dalam dunia kerja 

tersebut mereka akan selalu bertemu 

dengan orang-orang baru, bersosialisasi, 

hingga membangun jaringan relasi-relasi 

baru yang tentunya berawal dari 

penampilan mereka serta dapat lebih 

diperhatikan orang lain sehingga dengan 

mudah dalam menjalankan tugasnya 

sebagai seorang Duta Wisata dan 

sebagai pekerja yang mengkhususkan 

penampilannya terjaga. 

Pria metroseksual selain dituntut 

untuk memperhatikan penampilannya, 

juga dituntut untuk memperhatikan 

kondisi kulit dan wajahnya. Melakukan 

perawatan wajah merupakan ciri yang 

kedua yang paling banyak disebutkan 

oleh informan peneliti dalam bergaya 

hidup metroseksual yang sebenarnya. 

Melakukan perawatan wajah tentu juga 

merupakan faktor penting dalam 

merawat diri selain berpenampilan 

menarik, perawatan wajah seperti rutin 

melakukan facial hingga memakai 

beragam produk dari klinik kecantikan 

yang bertujuan untuk merawat kulit 

wajah menjadi lebih bersih dan cerah.  

Melakukanperawatankulitwajah, 

tentusajamemilikifaktor-faktor yang 

dapatmendukungdalammelakukanperaw

atantersebutdenganprosedur yang 

berbedapadatiap-tiaporangnya. 

Dalammelakukanperawatanwajah, 

tentunyamemilikipermasalahan yang 

berbeda pula padasetiapkulit yang 

dimilkiolehGukSidoarjo, ada yang 

memilikimasalahkulit yang 

kusammaupunberjerawat. Olehsebabitu, 

perawatankulit yang digunakanolehtiap-

tiapGukSidoarjotentutidaklahsamaantara

satudenganlainnya. 
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Guk Sidoarjo yang menjadi 

objek kajian utama pada penelitian ini, 

gemar melakukan perawatan wajah 

antara lain seperti melakukan facial 

hingga menggunakan face paper oil 

control. Hal-hal yang dilakukan oleh 

Guk Sidoarjo untuk merawat kulit 

wajahnya tentu memiliki alasan dan 

makna tersendiri. Banyak yang telah 

menjadi seorang Duta Wisata akan 

menerima banyak tawaran pekerjaan 

untuk menjadi model, hal tersebut 

dikarenakan dalam proses pemilihan 

Duta Wisata juga memiliki kriteria dan 

prinsip “Brain, Beauty, Behavior, 

Braveness, and Talent”. Duta Wisata 

khsususnya Guk dan Yuk Sidoarjo juga 

berbekal berbagai macam talenta yang 

dimiliki, seperti model, penari, news 

anchor, hingga penyanyi. 

Melakukan perawatan tubuh 

yang dilakukan oleh Guk Sidoarjo 

merupakan suatu hal yang dianggap 

berperan penting demi mendapatkan 

hasil yang baik bagi tubuhnya. Selain 

berguna untuk kesehatan, melakukan 

perawatan tubuh juga dapat berguna 

untuk tampilan fisik yang lebih 

sempurna, sehingga tampilan fisik yang 

lebih baik tersebut dapat menunjang 

kepercayaan diri yang tinggi dari Guk 

Sidoarjo. 

Melakukan perawatan tubuh 

seperti rutin melakukan lulur, 

melakukan gym, menggunakan gel 

rambut, hingga berbau wangi, 

merupakan hal yang sering dilakukan 

oleh Guk Sidoarjo untuk mendapatkan 

penampilan yang prima, sehingga dapat 

terlihat menarik dan mudah dipercaya 

orang lain. Namun kepentingan untuk 

merawat diri dan melakukan perawatan 

tubuh juga disebabkan oleh masa 

pubertas yang dialami seseorang, 

sehingga memerlukan perawatan tubuh 

untuk menunjang kekurangan yang 

terjadi saat masa pubertas seperti bau 

badan, jerawat, dan masalah lainnya. 

Melakukan perawatan tubuh tak 

hanya sebatas pergi ke salon atau ke 

tempat klinik kecantikan seperti yang 

dibayangkan, namun perawatan tubuh 

juga dapat dimulai dari hal yang paling 

kecil, seperti menggunakan parfum, 

menggunakan deodoran, hingga 

menggunakan minyak rambut. Guk 

Sidoarjo yang berperan sebagai seorang 

Duta Wisata yang mempromosikan 

daerahnya kepada masyarakat umum, 

juga harus memperhatikan 

penampilannya mulai dari hal terkecil, 

karena hal terkecil saja bisa menjadi 

besar jika tidak dirawat dengan baik. 

Gaya hidup yang dijalani oleh 

Guk Sidoarjo terhadap gaya hidup 
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metroseksual antara lain untuk 

membentuk citra diri yang baik kepada 

orang lain, membentuk identitas diri, 

merepresentasikan sebagai ikon dari 

Sidoarjo, melatih kepercayaan diri 

kepada orang lain, sebagai tuntutan 

seorang Duta Wisata hingga tuntutan 

pekerjaan, sebagai sarana untuk 

memperluas relasi yang dimiliki, hingga 

sebagai sarana untuk ajang refreshing. 

Menjadi seorang Guk Duta 

Wisata Kabupaten Sidoarjo, tentunya 

dituntut untuk selalu berpenampilan 

menarik sebagaimana seharusnya ia 

berpenampilan di hadapan publik serta 

orang-orang penting yang melihatnya. 

Karena menjadi seorang Duta Wisata 

khususnya Kabupaten Sidoarjo yang 

merupakan seorang ikon dari wilayah 

tersebut yang harus dapat 

merepresentasikan wilayahnya dengan 

baik, karena menjadi ikon Sidoarjo, kita 

juga dengan mudahnya dinilai terhadap 

orang lain dalam membentuk citra diri 

yang semestinya, bagaimana Guk 

Sidoarjo dapat menghargai dan merawat 

dirinya dapat tercermin dari citra diri 

yang dibentuk. 

Berbeda dengan membentuk citra ciri, 

identitas diri ditunjukkan oleh Guk 

Sidoarjo yang berarti usaha yang 

dilakukan seseorang untuk menunjukkan 

gambaran diri dan memiliki tujuan yang 

ingin dicapai oleh orang tersebut, 

sehingga identitas diri dapat berupa 

pemahaman seseorang terhadap dirinya 

sendiri yang ingin diungkapkan atau 

ditunjukkan kepada orang lain dan 

memberikan arah tujuan dan makna 

pada hidup seseorang. Oleh sebab itu, 

Duta Wisata Guk dan Yuk Sidoarjo 

memiliki ciri khusus yang digunakan 

untuk membedakan Duta Wisata 

Sidoarjo dengan Duta Wisata lainnya 

dengan cara ciri khusus yang dimiliki. 

Ciri khusus yang dimiliki oleh Duta 

Wisata Guk dan Yuk Sidoarjo ini adalah 

dengan menggunakan seragam, seragam 

ini disebut dengan baju official dan baju 

adat. 

Selain itu, Ikon dari Suatu 

wilayah, merupakan sebuah sebutan 

untuk perwakilan dari suatu daerah yang 

nantinya akan mewakili daerahnya 

untuk tampil di hadapan orang lain 

dalam bentuk serangkaian acara maupun 

dalam bersosialisasi sehari-hari. Duta 

Wisata Guk dan Yuk Sidoarjo, juga harus 

memiliki rasa tanggung jawab yang 

tinggi terhadap daerahnya, oleh sebab 

itu, Guk dan Yuk Sidoarjo harus selalu 

terus belajar, memiliki jiwa sosial yang 

tinggi, serta terus mengasah kemampuan 

pengetahuannya maupun kemampuan 

komunikasinya dengan baik kepada 

orang lain. Dengan berbekal 
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kemampuan tersebut di atas, maka akan 

melatih kepercayaan diri yang dimiliki 

oleh Guk Sidoarjo untuk tampil di 

hadapan orang banyak, karena 

kepercayaan diri hanya bisa diperoleh 

melalui latihan-latihan mental yang terus 

diasah dengan belajar berekspresi di 

hadapan umum. 

Sebagai sorang Duta Wisata 

yang mewakili wilayahnya, tentu saja 

memiliki sebuah tuntutan yang 

mengharuskan dirinya untuk selalu 

tampil prima dalam keadaan apapun, 

baik dalam masa tugas maupun dalam 

masa kegiatan sehari-harinya. Utamanya 

Guk Sidoarjo yang menjadi fokus pada 

penelitian ini mengenai makna gaya 

hidup metroseksual, diharuskan untuk 

baik dari ujung kepala hingga ujung 

kaki. Penampilan yang baik tentunya 

akan memberikan dampak yang baik 

pula bagi yang melakukannya, karena 

penampilan yang baik akan memberikan 

kesan yang pantas dan dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat.  

Memperluas relasi sosial yang 

berarti memperluas jalinan interaksi 

pada masyarakat yang pada umumnya 

memiliki tujuan tertentu, berpola timbal 

balik dan kadang memiliki sifat saling 

menguntungkan satu sama lainnya. 

Memperluas relasi sosial di lingkup Guk 

Sidoarjo, tentu sangat dibutuhkan, 

karena secara tidak langsung, dalam 

setiap serangkaian acara yang 

melibatkan Guk dan Yuk Sidoarjo yang 

bertugas, pasti akan berkenalan dengan 

pihak-pihak baru seperti pihak 

pemerintahan dan sebagainya, hal 

tersebut tentu merupakan suatu hal yang 

sangat menguntungkan bagi seorang 

Duta Wisata.  

Berbelanja yang merupakan 

sebuah cerminan dari memperhatikan 

penampilan dan juga dalam merawat 

kulit dan tubuhnya dengan baik, 

merupakan sebuah kaharusan bagi 

mereka, sebab dengan melakukan 

sederetan perawatan yang rumit dan 

membutuhkan proses panjang, nyatanya 

mayoritas dari Guk Sidoarjo yang 

berpenampilan dan bergaya hidup 

metroseksual justru malah 

menikmatinya, terlebih lagi dalam hal 

berbelanja, mereka menganggap dalam 

melakukan belanja merupakan sebuah 

sarana untuk refreshing. Berbelanja 

ataupun melakukan perawatan tubuh, 

merupakan sebuah sarana untuk 

menghilangkan stress akibat tuntutan 

dari Paguyuban Duta Wisata Sidoarjo, 

maupun tuntutan dari pekerjaan yang 

cukup membuat mereka kelelahan. 
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Simpulan 

Beragam aktivitas kemudian 

dijalani oleh Guk Sidoarjo dalam 

bergaya hidup metroseksual, karena 

gaya hidup metroseksual juga sangat 

diperlukan di kalangan Duta Wisata, 

khususnya Guk Sidoarjo. Guk Sidoarjo 

kemudian memberikan kualifikasi 

tersendiri mengenai ciri-ciri gaya hidup 

metroseksual yang mereka jalani antara 

lain adalah dengan selalu berpenampilan 

menarik, rutin melakukan perawatan 

wajah, hingga rutin melakukan 

perawatan tubuh, semua hal tersebut 

dilakukan oleh Guk Sidoarjo untuk 

menunjukkan kelas sosial mereka di 

masyarakat dan untuk lebih dihargai di 

masyarakat. 

Ciri-ciri Guk Sidoarjo dalam 

bergaya hidup metroseksual tentunya 

dilakukan dengan beragam cara antara 

lain dengan melakukan gym, 

mengunjungi salon dan tempat 

kecantikan, melakukan facial, 

melakukan lulur, menggunakan face 

paper oil control, menggunakan produk-

produk ber-label for men. 

Memperhatikan penampilan dan 

melakukan sederetan perawatan oleh 

Guk Sidoarjo tentunya memiliki tujuan 

tersendiri bagi mereka yang 

menjalaninya, antara lain adalah untuk 

membentuk citra diri yang baik, untuk 

menunjukkan identitas diri, sebagai ikon 

dari pemuda Sidoarjo, untuk membentuk 

kepercayaan diri dalam berpenampilan 

menarik, sebagai tuntutan pekerjaan 

maupun tuntutan sebagai seorang Duta 

Wisata Sidoarjo, untuk memperluas 

relasi sosial yang ada, hingga sebagai 

sarana refreshing. Segala hal di 

upayakan oleh Guk Sidoarjo agar dapat 

menyampaikan maksudnya kepada 

masyarakat, umumnya seorang Guk 

Sidoarjo merupakan seorang public 

figure yang menjadi sorotan masyarakat 

luas, sehingga penampilan mereka juga 

patut mereka perhatikan. 
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